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• Εξαίρεση  από την υποχρέωση  διατροφικής επισήμανσης για παρασκευαστές “μικρών ποσοτήτων” 

Ο καν. ΕΚ 1169/2011 -  παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα  στους καταναλωτές - επιτρέπει την απαλλαγή 
από την υποχρέωση   διατροφικής επισήμανσης   τροφίμων  και αφορά σε : 
•  χειροποίητα  τρόφιμα, που διατίθενται από   κατασκευαστή μικρών ποσοτήτων προϊόντων  

• απευθείας στον τελικό καταναλωτή ή  
• σε τοπικές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου , που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή 

 
Ποιές  ποσότητες θεωρούνται μικρές ορίζονται  από τα  κράτη μέλη  



• Υπολογισμός των θρεπτικών  αξιών ( περιεκτικότητα διαθρεπτικών στοιχείων ) 

Η νομοθεσία επιτρέπει διάφορες μεθόδους υπολογισμού των θρεπτικών αξιών. 
 
• Δεν απαιτεί απαραίτητα εργαστηριακή ανάλυση ( προσδιορισμό )  
• Οι θρεπτικές αξίες  είναι δυνατόν  να υπολογίζονται  με βάση αναγνωρισμένες  τιμές βάσεων 

δεδομένων   ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος 

Οι δηλούμενες τιμές στον πίνακα διατροφικών στοιχείων  είναι μέσες τιμές * και είναι δυνατό να 
βασίζονται : 

• σε εργαστηριακό προσδιορισμό  σε δείγματα  προϊόντος 

• σε υπολογισμό με βάση  βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες /αναγνωρισμένες   ή   

• πραγματικές μέσες τιμές των συστατικών, που χρησιμοποιούνται    

• σε υπολογισμό με βάση γενικώς καθορισμένα και αποδεκτά δεδομένα 

Καν. ΕΚ  1169/2011 , παράρτημα  Ι  / 13. «μέση τιμή»:  
• η τιμή που αντιπροσωπεύει καλύτερα την ποσότητα μιας θρεπτικής ουσίας που περιέχεται σε ένα συγκεκριμένο τρόφιμο   
• εκφράζει την ανοχή για τις εποχιακές διακυμάνσεις, για τις καταναλωτικές συνήθειες  
• καθώς και για άλλους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την πραγματική τιμή 
Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλεύονται  τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τις επιτρεπόμενες ανοχές για τις 
θρεπτικές αξίες  

• Οι θρεπτικές αξίες πρέπει να υπολογίζονται  στα τρόφιμα όπως αυτά διατίθενται προς πώληση.  
•  Μπορούν να σχετίζονται με το έτοιμο  για κατανάλωση τρόφιμο  ,   λεπτομερείς οδηγίες παρασκευής   
Συντελεστές μετατροπής  (παράρτημα XIV του Καν. ΕΚ 1169/2011) 



“ανοχή”  :“ αποδεκτές διαφορές μεταξύ δηλούμενων  διατροφικών  τιμών   και εκείνων που διαπιστώνονται κατά τους επίσηµους ελέγχους, σε 
σχέση με τη «διατροφική δήλωση»  , όπως  αυτή περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011. 
Σημαντικός παράγοντας   επιβεβαίωσης   

Όρια  και ανοχές  δηλούμενων  τιμών  για τη διατροφική  δήλωση 

Η πραγματική ποσότητα μιας θρεπτικής ουσίας σε ένα προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με την τιμή που δηλώνεται 
στην ετικέτα,  οφείλεται σε παράγοντες όπως :  

• η πηγή των τιμών  (τιμές που προκύπτουν από τη βιβλιογραφία και υπολογίζονται από τη συνταγή, αντί της 
ανάλυσης), 

• η ακρίβεια της ανάλυσης,  

• η διακύμανση των πρώτων υλών,  

• η επίδραση της επεξεργασίας,  

• η σταθερότητα των θρεπτικών συστατικών  

• οι συνθήκες   και  ο χρόνος αποθήκευσης 

Ωστόσο,  
η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά των τροφίμων 
• δεν θα πρέπει  να αποκλίνει ουσιωδώς   από τις δηλούμενες τιμές  και   
• σεβαθμό που οι αποκλίσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραπλάνηση  των καταναλωτών 

• οι  δηλούμενες  τιμές  πρέπει να είναι εντός των ορίων ανοχής  καθόλη τη διάρκεια   ζωής του προϊόντος 

• οι  τιμές πρέπει να προσεγγίζουν  τις μέσες τιμές   πολλαπλών παρτίδων   και δεν πρέπει να τις  υπερβαίνουν  

Θρεπτικά συστατικά    - καταναλωτές  - μείωση   πρόσληψης (π.χ. λίπη, σάκχαρα και αλάτι/νάτριο):  
• οι δηλούμενες τιμές δεν πρέπει να ευρίσκονται στο κατώτερο εύρος ανοχής  
• η υπολογιζόμενη  ή αναλυτικά  προσδιοριζόμενη  μέση τιμή θα πρέπει να είναι υψηλότερη  από  την  δηλούμενη 

 Θρεπτικά συστατικά- - καταναλωτές  - επιθυμητά υψηλότερα επίπεδα   
• οι  τιμές δεν πρέπει να  καθορίζονται στο υψηλότερο εύρος ανοχής ενώ η μέση υπολογιζόμενη  ή μετρούμενη  τιμή  

να  είναι χαμηλότερη από αυτή 



Οι τιμές όρια / ανοχής που αναφέρονται στον πίνακα περιλαμβάνουν και την αβεβαιότητα που συνδέεται 
με την τιμή μέτρησης 

Διατροφική Δήλωση - Όρια - Ανοχές Περιλαμβάνεται η αβεβαιότητα  

Βιταμίνες  +50%** -35% 
Ανόργανα συστατικά   +45% -35% 
Υδατάνθρακες  <10 g/100g      +/- 2 g 
Σάκχαρα 10-40 g /100 g   +/- 20% 
Πρωτεϊνη  >40 g per 100 g: ±8 g 
Εδώδιμες ίνες  
Λίπος  < 10 g / 100 g    +/- 1,5 g 

10-40 g /100 g   +/- 20% 
>40 g per 100 g: ±8 g 
<4/100 g  +/-  8 g 
>/=  4 g      +/- 20% 
<0,5/100 g  +/- 0,15 g 
>/= 0,5/100 g  +/- 20 % 
<1,25/100 g  +/- 0,375 g 
>/= 12,5/100 g  +/- 20 % 

Κορεσμένα, Μονο-ακόρεστα,  
Πολυ-ακόρεστα 

Νάτριο 

  

Αλάτι 



Κατευθυντήριες  γραμμές στρογγυλοποίησης διατροφικών τιμών  θρεπτικών  συστατικών  

Οι οδηγίες   στρογγυλοποίησης των δηλούμενων τιμών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εκτίμηση, αν η προσδιοριζόμενη  από την ανάλυση   είναι εντός ορίων ανοχής. 



• Ο όρος  «θερμίδες» αντικαθίσταται από τη λέξη «Ενέργεια» , που εκφράζεται σε kJ & kcal   
• Η δήλωση της πρόσληψης αναφοράς (%ΠΠΑ) (Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου       

ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal))  πρέπει να χρησιμοποιείται  όταν  χρησιμοποιείται ποσοστό  επί τοις % ανά 
100 γρ/ml  των  συστατικών  

• Πληροφορίες  που αναφέρονται στην “Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ”  μπορούν να παρέχονται 
ανά 100 g/ml. Ωστόσο, αν  επιλέγεται  αναφορά σε “μερίδα “   η πληροφορία   θα πρέπει να αναφέρεται στην 
ποσότητα της μερίδας και ο αριθμός των μερίδων ανα συσκευασία.  
 

• Συμπληρωματική δήλωση – προαιρετκή  
• Όταν δίνεται πληροφορία ....”ανά μερίδα”,   πρέπει να δηλώνεται και ο αριθμός  των μερίδων  
• Η ποσότητα της μερίδας πρέπει να είναι  εύκολα αναγνωρίσιμη στον καταναλωτή , π.χ. 
        40 g  , 1 φέτα : 23 g  
• Εάν η συσκευασία είναι ένα μόνο τεμάχιο που αντιστοιχεί σε  μια μερίδα πρέπει να επισημαίνεται  στην 

ετικέτα ότι  η συσκευασία περιέχει   μόνο   μία μερίδα.  

• Ο  αριθμός  των μερίδων μπορεί να αναγράφεται  οπουδήποτε στη συσκευασία 

• Ο όρος GDA μπορεί  να συνεχίζει να χρησιμοποιείται  παράλληλα με το  ( %ΠΠΑ )  εφόσον πληροί τα 
κριτήρια  του άρθρου 35 του κανονισμού ΕΚ 1169/2011 (Πρόσθετες μορφές έκφρασης και παρουσίασης )  

• Πληροφορίες  αναφερόμενες σε “πρόσληψη αναφοράς”  παρέχονται  σε συνδυασμό με τη δήλωση :  
“προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal)”.  

• Η φράση  “ προσλαμβανόμενη ποσότητα  αναφοράς “  μπορεί να χρησιμοποιείται σε σχέση με βιταμίνες και 
ανόργανα άλατα (αναφορά σε "Συνιστώμενη Ημερίσια Δόση –ΣΗΠ”  δεν επιτρέπεται). 

• Όταν επαναλαμβάνεται διατροφική  πληροφορία , πρέπει να επαναλαμβάνεται και η ενέργεια ανά 100 γρ/ml 
(kJ & kcal)  

• Η διατροφική δήλωση ανά 100 γρ/ml είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από το αν γίνεται  διατροφικός  
ισχυρισμός. 

• Εφόσον η ενεργειακή αξία ή η ποσότητα των θρεπτικών ουσιών είναι αμελητέα, οι πληροφορίες για τα 
στοιχεία αυτά μπορούν να αντικαθίστανται από δήλωση όπως «Περιέχει αμελητέες ποσότητες των …», 
πρέπει δε να επισημαίνεται σε σημείο πολύ κοντά στη διατροφική δήλωση, όταν υφίσταται. 

• Το αλάτι δηλώνεται στη θέση του νατρίου  

 

FAQ / 
answers 
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